
Rizika záření a výpočtyRizika záření a výpočtyRizika záření a výpočtyRizika záření a výpočty 

Záření emitované z mobilních telefonů, věží mobilních operátorů, Wi-Fi, TV a FM 

vysílačů a mikrovlnné trouby je nazývané elektromagnetické záření (EMR). EMR 

způsobuje závažné zdravotní ohrožení pro člověka, zvířata, ptáky, rostliny a životní 

prostředí. 

Účinky mikrovlnného Účinky mikrovlnného Účinky mikrovlnného Účinky mikrovlnného záření jsouzáření jsouzáření jsouzáření jsou klasifikované  klasifikované  klasifikované  klasifikované jjjjako:ako:ako:ako: 

• Tepelné (termálnTepelné (termálnTepelné (termálnTepelné (termálníííí)))) 

• Biologické (netermálnBiologické (netermálnBiologické (netermálnBiologické (netermálníííí)))) 

SSSSououououčasné normy bezpečnosti expozčasné normy bezpečnosti expozčasné normy bezpečnosti expozčasné normy bezpečnosti expoziiiice ce ce ce jsoujsoujsoujsou založené hlavn založené hlavn založené hlavn založené hlavněěěě na tepelných účin na tepelných účin na tepelných účin na tepelných účincícícících a ch a ch a ch a 

jsoujsoujsoujsou nedostat nedostat nedostat nedostateeeečné.čné.čné.čné. 

Netepelné účinky jsou několikanásobně škodlivější jak tepelné účinky. 

ŠKODŠKODŠKODŠKODÍÍÍÍ NÁM TEDA MIKROVLNY  NÁM TEDA MIKROVLNY  NÁM TEDA MIKROVLNY  NÁM TEDA MIKROVLNY NNNNEBO NE ?EBO NE ?EBO NE ?EBO NE ?    

PROPROPROPROČČČČ    JSOUJSOUJSOUJSOU OFICIÁLN OFICIÁLN OFICIÁLN OFICIÁLNÍÍÍÍ LIMITN LIMITN LIMITN LIMITNÍÍÍÍ HODNOTY NASTAVENÉ TAK,  HODNOTY NASTAVENÉ TAK,  HODNOTY NASTAVENÉ TAK,  HODNOTY NASTAVENÉ TAK, JJJJAK AK AK AK JSOUJSOUJSOUJSOU ? ? ? ?    

DOPORUČENÁ VIDEA: 

A RADIANT DAYA RADIANT DAYA RADIANT DAYA RADIANT DAY    (Nádherný de(Nádherný de(Nádherný de(Nádherný dennnn)))) - Norský dokument Andrease Borringboa z roku 

2009 (slovenský dubbing).    
Nejkontroverznější dokument, který pátrá po vzniku současných oficiálních limitů ICNIRP, proč jsou 

limity takové jaké jsou, a zároveň popisuje dva proti sobě stojící světy - těch, kteří tvrdí, že mikrovlny 

jsou neškodné a těch, kteří připouští možné důsledky z chronické expozice. Dokument dává prostor 

vyjádřením představitelů ICNIRP, WHO, IEEE, nahlíží do rakouského Salzburku, oslovuje výzkumné týmy 

a lékaře z Bratislavy. Bratislava je popsaná jako začátek východní Evropy, kde se problematice 

elektrosmogu věnuje větší pozornost, než na Západě.  

FULL SIGNALFULL SIGNALFULL SIGNALFULL SIGNAL (Plný signál) (Plný signál) (Plný signál) (Plný signál) - Česká Televize odvysílala v září 2012 film Talala Jabariho z roku 

2010 (český dubbing). 

S víc než 3,5 miliardami uživatelů mobilních telefonů na celém světě, tisíce věží mobilních vysílačů 

vyrůstají v sousedství obydlí lidí, škol na jejich střechách. Lidé začínají pociťovat důsledky. Film 

obsahuje rozhovory s vědci, zákonodárci, právníky a lidmi z církví a přehodnocuje pravdy a mýty, které 

způsobují vlivy mobilních technologií.  

Česká Televize - pořad "Nedej seNedej seNedej seNedej se" z roku 2008 - pojednává o elektrosmogu, 

platných normách a účincích (v češtině). 

Koncepce mikrovlnného ohřevu 
 

4.2 kW (4200 W) mikrovlnného výkonu zvyšuje teplotu 1 litrů vody o 1°C za 1 sekundu. 

V terminologii absorpcí energie, 4.2 kW-sekunda mikrovlnné energie zvýší teplotu 1 litru 

vody o 1°C. 

Například, teplota šálku vody se zvýší z 30°C na 100°C za cca. 70 sekund z 500W výkonu 

mikrovlnné trouby. 

S výkonem 1W (stejně jako výkon BTS základnové stanice mobilního operátora) se teplota 

zvýší o 1°C v průběhu 500 sekund. 



SlSlSlSluuuunečnnečnnečnnečníííí vs mikrovlnný oh vs mikrovlnný oh vs mikrovlnný oh vs mikrovlnný ohřřřřevevevev                    
 

Sluneční záření: 

Ohřev z venku dovnitř 

Ohřívání kůže 

Pocení – chladnutí 

 

Mikrovlnné záření: 

Ohřev zevnitř ven 

Ohřívání vnitřních orgánů 

Teplo uzavřené - bez chlazení 
 

 

OtepOtepOtepOtepllllovovovováníáníáníání uší uší uší uší 

Všimli jste si někdy tepelný pocit v uchu při delším 

telefonování? 

Tepelný pocit / bolest > tinnitus > nevratné ztráty sluchu 

Teplota ušních lalůčků se zvýší o 1°C při 20 min hovoru. 

Všechny tyto vlivy vedou ke vzniku ušního nádoru nebo 

tinnitu (pískání v uších). 
 

 

SARSARSARSAR a časový limit použív a časový limit použív a časový limit použív a časový limit používáníáníáníání mobiln mobiln mobiln mobilníííího telefho telefho telefho telefoooonunununu 

Mobilní telefon vysílá 1 - 2 W mikrovlnného energetického výkonu. 

SAR (Specific Absorption Rate) - vyjadřuje rychlost, kterou je energie 

absorbovaná do lidského těla, měřeno ve wattech na kilogram (W/kg). 

V USA je max. limit SAR pro mobilní telefony 1.6 W/kg, to je asi 6 minut. 

Má bezpečnostní rezervu 3 až 4-násobek, takže nikdo by neměl používat 

mobilní telefon víc než 18 až 24 minut denně. 
 

Varování od výrobců Blackberry: 

 



Výsledky pVýsledky pVýsledky pVýsledky přřřřehodnoehodnoehodnoehodnocccceneneneníííí    studie studie studie studie InterphoneInterphoneInterphoneInterphone  
 
 
INTERPHONE - WHO:  

 

největší, 10 letá studie s účastí 13 krajin, 

25 mil.dolarů investovaných na vyhodnocení rizika 

nádorů na mozku (5117 případů). Děti a mládež - 

vyloučeni ze studie. 
 

 

Závěr: Riziko podceňované minimálně o 25%. 

Na každých 100 hodin použití mobilního telefonu +26% zvýšené riziko meningiomu. 

Počáteční 24% riziko vzniku gliomů zvýšené na 55% u pravidelných uživatelů, kteří 

používají telefon víc než 2 hodiny za měsíc. Zdvojnásobil až zeštvernásobil se výskyt 

nádorů na mozku u těžkých uživatelů mobilního telefonu (1-2 hod/den). 

 

 

WHO:WHO:WHO:WHO:    

"Používání mobilních telefonů může zvýšit riziko rakoviny" 

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), která je součástí WHO, označuje 

mobilní telefony jako "možný lidský karcinogen" (třída 2B). 
 

 

ZákladZákladZákladZákladnnnnové stanice (BTS) prové stanice (BTS) prové stanice (BTS) prové stanice (BTS) proooo mobiln mobiln mobiln mobilníííí telef telef telef telefoooony vysny vysny vysny vysíííílalalalajíjíjíjí na r na r na r na růůůůznznznznýýýých ch ch ch 

frekvenčnfrekvenčnfrekvenčnfrekvenčníííích rozsach rozsach rozsach rozsazízízízíchchchch: : : :  

• 810 – 860 MHz     (LTE – 4G) 

• 869 - 890 MHz     (CDMA) 

• 920 - 960 MHz     (GSM   900) 

• 1805 – 1880 MHz (GSM  1800) 

• 2110 – 2170 MHz (3G) 

• 2470 – 2490 MHz (WI-FI) 

 



Typické antény mobilních operátorů instalované ve světě: 
 

 

Moderní dvoupásmová anténa Kathrein (GSM900/UMTS)  

Antény jsou instalované na vyvýšené objekty v krajině (stožáry), nebo na vyšší 

umístěné střechy budov tak, aby signál pokryl hlavně prostor před anténou. Z 

horizontálního pohledu má anténa zpravidla 60-120° vyzařovací úhel, takže 

teoreticky stačí 3 antény postavené do rovnostranného trojúhelníku, aby byl 

vyzařovací úhel 360°. Nejsilnější signál je 

samozřejmě v úhlu přímočarém, ten má i 

největší dosah. Co se týče vertikálního směru, 

antény se zpravidla instalují kolmo k zemi, 

kde je vyzařovací úhel skloněný směrem dolu 

v úrovni asi 5-9°. Nazývá se downtilt - sklon. 

Sklon antény může způsobit, že majoritní 

část signálu je šířená níže, než rovně kolmo, 

nebo i více nahoru (např. z nižšího domu 

směrem nahoru do svahu). Sklon se nastavuje 

mechanicky na stožáru, ale dá se (varianta) i 

na dálku přes řídící jednotku základnové 

stanice. Vyzařovací diagram antény Kathrein: 

 

PPPPřířířířímmmmáááá vlna vlna vlna vlna (v kolmé ose k vysílači) 

"Přímá vlna" je nejhorší případ. Je to svazek elektromagnetického záření z antény v 

plné síle a nezkreslený. Představme si tento kužel jako sluneční záři, nakonec 

radiofrekvenční záření má podobné - fyzikální charakteristiky.  



Když dostanete přímou vlnu ze Slunce, způsobí vám to opálení kůže. Vlna 

elektromagnetického záření se podobně odráží od kovových předmětů jako sluneční 

světlo od bílé stěny. Odráží se od země, od okolních budov, takže když nestojíte v 

přímé vlně, ale například ve stínu, jen sotva vás Slunce opálí, možná jen nepoměrně 

slaběji, než v přímé vlně. Ale ani ve stínu není úplná tma. To znamená, že vždy se 

určitá část záření dostane k vám, i kdyby jste byli za rohem, resp. za železnou 

stěnou. Protože jsou antény poměrně úzce směrové ve vertikálním směru (do 9 

stupňů), využívá se hlavně vlastnost odrazivosti např. v úzké ulici. Okolo stojící 

objekty jsou jako "zrcadla", které kužel záření dopraví až do těch nejzastíněnějších 

míst. Grafické znázornění šíření "přímé vlny" z antény umístěné na stožáru nebo na 

střeše obytné budovy: 

 

 

LidéLidéLidéLidé žij žij žij žijícíícíícíící 50 až 300 m v okruhu antén  50 až 300 m v okruhu antén  50 až 300 m v okruhu antén  50 až 300 m v okruhu antén jsoujsoujsoujsou v zón v zón v zón v zóněěěě vysok vysok vysok vysokého zářeníého zářeníého zářeníého záření (tmav (tmav (tmav (tmavěěěě    

modrá)modrá)modrá)modrá) a jsou více zatíženi škodlivými účinky elektromagnetického záření.  
 
 

 

Usha Kiran Building (India)Usha Kiran Building (India)Usha Kiran Building (India)Usha Kiran Building (India) 

Šest případů rakoviny u obyvatel domu v poschodích 5, 6, 7, 8. a 10. 

Věže čtyř telekomunikačních společností umístěné na střeše protějšího domu 

ve stejné výšce: 

 



Úrovně záření naměřené v poschodích 5-10 (v dB) (čím menší číslo za mínus, 

tím vyšší hodnota) 

 

    

Výpočty hustoty výkonu PVýpočty hustoty výkonu PVýpočty hustoty výkonu PVýpočty hustoty výkonu Pdddd v v v veeee vzd vzd vzd vzdáááálenosti lenosti lenosti lenosti R od antényR od antényR od antényR od antény    

(P(P(P(Ptttt = výkon vys = výkon vys = výkon vys = výkon vysíííílačlačlačlačeeee v v v veeee Watt Watt Watt Watteeeech, Gch, Gch, Gch, Gtttt = zisk antény v dB): = zisk antény v dB): = zisk antény v dB): = zisk antény v dB): 

 

 

Níže uvedené hodnoty platí pro jednu frekvenci jednoho operátora: 

 



Hustota zářivého toku pro více frekvencí více operátorů současně: 

 

Pro 5 frekvencí a 3 operátory na stejné střeše nebo věži je pak úroveň záření 

a zatížení v místě expozice extrémně vysoká. 
 

Většina telekomunikačních mobilních věží v městských a předměstských oblastech 

pracuje v pásmu výkonu ERP 100 W na kanál nebo méně. ERP 100 W odpovídá 

skutečnému vyzářenému výkonu 5-10 W, v závislosti na typu použité antény. V 

husto osídlených městských oblastech jsou běžné výkony okolo ERP 10 W na kanál 

nebo méně. 

http://www.fcc.gov/guides/humanhttp://www.fcc.gov/guides/humanhttp://www.fcc.gov/guides/humanhttp://www.fcc.gov/guides/human----exposureexposureexposureexposure----rfrfrfrf----fieldsfieldsfieldsfields----guidelinescellularguidelinescellularguidelinescellularguidelinescellular----

andandandand----pcspcspcspcs----sites sites sites sites  
 

Úroveň hustoty výkonu GSM mobilních vysílačů - procenta 

(Haumann T. et al, Germany): 

 



SSSStandartandartandartandartttty a smy a smy a smy a směěěěrnicernicernicernice 
Zpráva BioInitiative 2007BioInitiative 2007BioInitiative 2007BioInitiative 2007 (610 stran) 

1000 �W/m2 pro venkovní prostředí, kumulativní expozice RF. 

100 �W/m2 pro vnitřní prostory, kumulativní expozice RF. 
 

Building Biology Institute, NBuilding Biology Institute, NBuilding Biology Institute, NBuilding Biology Institute, Něěěěmecmecmecmeckokokoko 

A.           < 0.1 �W/m2,      bez anomálií 

B.       0.1 - 10 �W/m2,      mírná anomálie 

C.    10 - 1000 �W/m2,      těžké anomálie 

D.        > 1000 �W/m2,      extrémní anomálie 
 

ICNIRPICNIRPICNIRPICNIRP 

Česko i Slovensko zákonně přijalo směrnici ICNIRP jako vodítko pro 

maximální hodnoty – limity pro krátkodobou expozici. 

Hustota zářivého toku (Pd) = Frekvence (MHz) / 200 
 

Pro GSM  900 (935-960 MHz)       Pd = 4.7W/m2 

a    GSM 1800 (1810-1880 MHz)  Pd = 9.2W/m2. 
 

ICNIRP dále vysvětluje: 

Směrnice ICNIRP je určená jen k ochraně veřejnosti před krátkodobými 

tepelnými účinky a ne proti "biologickým" účinkům, jako je rakovina a 

genetické poškození z dlouhodobě nízké úrovně mikrovlnné expozice z 

mobilních telefonů, stožárů telekomunikačních operátorů a dalších 

bezdrátových zařízení. 

Mikrovlnná energiMikrovlnná energiMikrovlnná energiMikrovlnná energieeee absorbovaná  absorbovaná  absorbovaná  absorbovaná lilililidským tdským tdským tdským těěěělllleeeemmmm    

Pokud je člověk vystaven tzv. bezpečné úrovni záření přijaté v EU (v Česku a 

na Slovensku), kde Pd = f/200 = 12.25 W/m2, f = 2450 MHz (frekvence 

mikrovlnky), podle ICNIRP směrnice potom platí, že: 

Přijatá energie (Pr) na f = 2450 MHz 
součin plochy lidského těla (cca 1.43 m2) a hustoty zářivého toku (Pd) 

12.25 W/m2 během 1 sekundy 

Pr = Pd x plocha = 17.5 W za 1 sekundu 

Mikrovlnka má výkon: od 700 do 1000 W. Když vezmeme do úvahy její 60% 

účinnost, počítejme tedy 500 W, potom: 

Za jediný den tělo člověka absorbuje (17.5 W x 60x60x24 s) = 1512 kWs 

(kilowattsekund). 

Po přepočítání na výkon mikrovlnky 500 W, dostaneme hodnotu času 3024 

sekund. 



Z toho vyplývZ toho vyplývZ toho vyplývZ toho vyplýváááá, že , že , že , že lilililidské tdské tdské tdské těěěělo mlo mlo mlo můůůůže bže bže bže býtýtýtýt    „„„„bezpečnbezpečnbezpečnbezpečně“ě“ě“ě“ uložené v uložené v uložené v uložené v    zapnuté zapnuté zapnuté zapnuté 

mmmmikrovlnnikrovlnnikrovlnnikrovlnnéééé    troubětroubětroubětroubě na 3024 sek na 3024 sek na 3024 sek na 3024 sekuuuund = 50 minnd = 50 minnd = 50 minnd = 50 minuuuut dennt dennt dennt denněěěě    při ohřevu při ohřevu při ohřevu při ohřevu a stále a stále a stále a stále 

bude dodržbude dodržbude dodržbude dodržeeeená bezpečnostnná bezpečnostnná bezpečnostnná bezpečnostníííí norma ICNIRP. norma ICNIRP. norma ICNIRP. norma ICNIRP.     Není to pomatené?     Není to pomatené?     Není to pomatené?     Není to pomatené? 

    

MMMMůůůůže sže sže sže seeee člov člov člov člověěěěk postavik postavik postavik postavitttt p p p přřřřed ved ved ved věžěžěžěž mobil mobil mobil mobilníníníního operátora na vzdho operátora na vzdho operátora na vzdho operátora na vzdáááálenoslenoslenoslenostttt 1 m po  1 m po  1 m po  1 m po 

dobu 4 hoddobu 4 hoddobu 4 hoddobu 4 hodiiiin nepn nepn nepn nepřřřřetržitetržitetržitetržitěěěě????    

    

Zkusme to vypočítat pro Pt = 20 W, Gt = 17 dB  

1 m od vysílače, hustota zářivého toku bude 79.6 W/m2  

Energie absorbovaná za 1 s = Pd x 0.7 (polovina plochy těla) = 55.7 W  

Energie absorbovaná za 1 h = 55.7 x 3600 = 200.5 kWs 

U člověka vážícího 60 kg je průměrný obsah vody v těle 70%, = asi 42 litrů. 

Teplota vzroste za hodinu o 200.5 / (4.2 x 42) = 1.14 °C. 

Za 4 hodiny se teplota zvýší o 4.5 °C.  

Normální tělesná teplota vzroste z 36 na téměř 41 °C. Může to člověk přežít? 

    

MMMMěřeěřeěřeěřennnníííí úrovn úrovn úrovn úrovněěěě    zářzářzářzářeneneneníííí na r na r na r na růůůůznznznzných mísých mísých mísých místttteeeechchchch světa (neaktuální světa (neaktuální světa (neaktuální světa (neaktuální))))  
 

 

    



NNNNeeeejčastjčastjčastjčastěěěějšjšjšjšíííí    potížepotížepotížepotíže    
• Narušení spánku  

• Závratě 

• Bolest hlavy  

• Palpitace srdce 

• Koncentrace  

• Poruchy zraku 

• Zapomnětlivost  

• Kardiovaskulární problémy 

• Deprese • Hučení v hlavě 

• Únava • Pozměněné reflexy 

Mnohé z těchto zdravotních potíží jsou spojené se změnami v elektrické aktivitě 

mozku. Náchylnější jsou na to nejvíce děti. Radiofrekvenční záření proniká do lebky 

dospělého člověka (25%), 10 letého dítěte (50%) a 5 letého dítěte (75%). Riziko je i u 

těhotných žen, kde je ohrožen plod. Rozvíjející se embryo a rostoucí buňky 

průběžně reagují na působení elektromagnetického pole (poškozuje je). 

 

Na genetické úrovni mohou vzniknout neurodegenerativní onemocnění, Alzheimer, 

Parkinson, poškození DNA, degenerace imunitního systému, ireverzibilní 

neplodnosti, poškození kůže, k tinnitu a poškození sluchu, zvýšení rizika rakoviny. 

ZdravZdravZdravZdravíííí a aktuáln a aktuáln a aktuáln a aktuálníííí bezpečnostn bezpečnostn bezpečnostn bezpečnostníííí pokyny pokyny pokyny pokyny 

Je nutné omezit absorpci záření lidským tělem. Lidé absorbují 

škodlivé EM záření plynule, aniž by si toho byli vědomí, ale 

existuje určitý časový limit pro absorpci záření. Když je 

kuličkové pero mírně tlačené na prst jednou, nic se nestane, ale 



když 1000x, kůže se poruší a poteče krev. (Autorův pojem bych vhodněji nazval 

dlouhodobým působením, protože záření samo o sobě nezůstává v těle (narozdíl od 

ionizující radiace) a tak nelze hovořit o absorpci – pohlcení, vstřebání (jako u 

kumulace počtu radioaktivních částic, záření) ale spíše o důsledku – fyzickém 

poškození buněk atd. 

Dopad na životnDopad na životnDopad na životnDopad na životníííí prost prost prost prostřřřřededededíííí 

Už jste někdy viděli ptáky v blízkosti mobilních věží? Ne? Může to být proto, že ptáci 

mají větší objem a nižší hmotnost, takže tepelný efekt je velmi rychlý. Úroda z 

většiny ovocných stromů drasticky klesla pod 5% po 2,5 roku od instalace věže 

mobilního operátora v těsné blízkosti. 
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Produkce multimiliard eur společnosti 

Produkty spojené s nemocností a drahou léčbou 

(byznys farmacie) 

Průmysl popírá jakékoliv zdravotní problémy 

Záření mobilních vysílačů je ještě škodlivější jak 

cigarety, protože: 

Člověk to nemůže vidět 

Člověk to nemůže cítit 

Člověk nemůže odejít, když má dům/kancelář v 

blízkosti mobilních věží 
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Oba jsou žádané, neoddělitelnou součástí 

životního stylu. Auta ničí ovzduší, mobilní telefony 

a věže vytváří znečištění elektrosmogem 

Ale: 

Automobilový průmysl uznává, že je 

znečišťovatelem ovzduší a našel pro lidi řešení - 

bezolovnatý benzín, katalytické převodníky, CNG, 

hybridní vozidla. Naproti tomu mobilní průmysl 

stále přehlíží zdravotní problémy z elektromagnetického záření. Proč? 
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Okamžitě bychom měli přijmout bezpečné normy záření na úrovni max 0.01 W/m2, 

takže výkon jednotlivých věží by musel být snížený. Tím se samozřejmě zhorší 

pokrytí. Lidé musí být informováni o škodlivých účincích záření, pro jejich ochranu. 

Za 1 až 2 roky by se měly bezpečné úrovně záření snížit na 0.001 W/m2, do té doby 

bude dostatek času, aby provozovatelé naplánovali hladký přechod sítí na nový 

režim o nižším výkonu. Bude to vyžadovat velké množství věží při sníženém výkonu, 

větší počet opakovačů, optické řešení, atd. Vysoké náklady pro operátory, ale ne 

větší jako na zdraví lidí. 



Nižší spotřeba radiofrekvenčních vysílačů znamená méně tepla a spotřeby energie, 

snižují se tak náklady na chlazení, ideální jsou solární řešení. 

Nechte si udělat nezávislé měření intenzity záření ve Vašem okolí. Děti jsou 

budoucnost naší planety. Chceme, aby naše budoucnost trpěla mnoha zdravotními 

problémy v důsledku mobilních telefonů a záření z mobilních věží? Mohli by jsme se 

tomu vyhnout, kdyby byly preventivní opatření přijata včas. 

 

ZávZávZávZávěěěěrrrr    

Nejen tepelné účinky způsobují vysoké nebezpečí pro zdraví. Krom záření z 

mobilních věží a mobilních telefonů, na nás působí záření z počítačů, notebooků, TV 

a FM rozhlasu, mikrovlnných trub, Wi-Fi, atd., což jsou všechno nepřirozené druhy 

záření, v přírodě se nevyskytující. Přísnější normy záření musí být přijaté. Mobilní 

společnosti by měly akceptovat, že záření způsobuje vážné zdravotní problémy. 

Doufejme, že na celém světě bude pochopena včas závažnost škodlivého působení 

technicky modulovaných polí a že bude přikročeno ke snížení množství záření a 

lidstvo přijde s lepším řešením. 

 

Do té doby se sami můžete vyhnout jednotlivým silným zdrojům ve své domácnosti. 

Záření wi-fi, bezdrátových telefonů, dětských chůviček, úsporných trubicových 

světelných zdrojů, mnohotisíckrát většinou ještě překračuje hodnoty signálu, 

naměřeného z okolních vzdálených mobilních věží a vysílačů.  

Kontaktujte mne:       www.elektrosmog-zony.cz 

Názorně si ukážeme a změříme, kde se vyskytují jaké hodnoty a z čeho – co je 

potřeba vzdálit, co vypínat. Vysvětlíme si podrobně, jak se dobře vyhýbat 

elektrosmogu ve Vaší domácnosti i jinde. Vaše domácí spotřebiče a přístroje 

způsobují oproti vnějším zdrojům většinou přes 90% škodlivého záření. Proměříme a 

zjistíme, jaká konkrétní jednoduchá opatření je nutné udělat pro lepší zdraví. 

 


